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ACEF/1718/0125042 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/25042

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2014-02-17

 

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo
CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações
da CAE (PDF, máx. 200kB).

 2._Ponto 2 - Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.compressed.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Sim

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 <sem resposta>

 
3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 <no answer>

 
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.

 Sim

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 O plano curricular sofreu várias alterações para ir ao encontro das solicitações prévias, e.g.:
 Há um total de 35 UC, todas elas com 6 ECTS (60 horas de contactos); a única exceção prende-se com Estágio/Projeto (336 horas e 12 ECTS);

 As áreas científicas identificadas estão de acordo com o Despacho (PR) nº 71/2014;
 A UC Economia do Turismo é reforçada em termos de carga horária e de ECTS;

 Os conteúdos de várias UC foram revistos, considerando especialmente as recomendações da CAE. São exemplo disso as UC:
 Métodos Estatísticos (lecionada com recurso ao SPSS); 

 Línguas estrangeiras surgem em quatro semestres consecutivos;
 A nova designação da UC para "Inglês para Turismo" pretende enfatizar a especificidade do programa da UC aplicada ao contexto das atividades turísticas e de

forma a distingui-la das UC's de Inglês lecionadas noutros ciclos de estudos;
 Criação da UC Desenvolvimento de Produtos Turísticos;

 A UC Análise de Mercados Turísticos também reforçada em termos de horas de contacto, agora com 60 horas;
 Alteração da UC Introdução ao Direito para Direito do Turismo e do Consumo;

 Criação da UC Planeamento e Gestão de Destinos Turísticos como solicitado pela CAE;
 Reforçou-se a área de Património, nomeadamente o Património Cultural dada sua importância para a atividades turística da região na qual a instituição se

insere;
 No semestre 4, a área do património também é reforçada, desta vez na perspetiva imaterial com a UC de Etnografia e Gastronomia;  

 Maior aposta em SIG na UC Itinerários Turísticos;
 No semestre 3, a ESG propôs as UC's de Gestão de Alojamentos e Empreendimentos Turísticos bem como a de Noções de Contabilidade e Relato Financeiro;

 No semestre 3 surgem três línguas estrangeiras opcionais (Francês, Alemão e Espanhol); 
 O semestre 5 apresenta a UC de Projetos e Incentivos em Turismo (criação um plano de negócios de um projeto turístico);

 A UC de ATGE é reforçada na sua carga letiva e reforço da animação turística;  
 No semestre 6, período em que decorre a realização do Estágio/Projeto são lecionadas UC's de caráter mais abrangente e não de áreas específicas do turismo;  

 Embora as UC's do semestre 6 seja fundamentais neste ciclo de estudos, manteve-se a UC de Turismo Acessível, enquadrando-a como uma temática da
responsabilidade social;

 Dada a importância dos RH no turismo, a UC GRH é também indicada neste semestre;
 A UC de Gest. Instituições Sociais e Culturais mantém-se pela crescente importância que estas instituições têm nas sociedades atuais e no papel que podem ter

na animação e dinamização dos territórios em que estão inseridos;  
 O Estágio/Projeto é um importante elo de ligação dos estudantes ao mercado de trabalho e uma primeira aplicação das competências adquiridas nos semestres

anteriores.
 A opção projeto é destinada preferencialmente a estudantes que já estejam integrados no mercado de trabalho e a exercer atividade na área de formação do

respetivo curso, podendo aplicar conhecimentos/competências adquiridas no curso.

 
3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 The curricular plan has undergone several changes to meet previous requests, eg:
 There is a total of 35 CU's, all of them with 6 ECTS (60 hours of contacts); the only exception is the Stage / Project (336 hours and 12 ECTS);

 The scientific areas identified are in accordance with Order No. 71/2014;
 The CU Tourism Economy is reinforced in terms of hours and ECTS;

 The contents of several CU's have been reviewed, especially considering the recommendations of the CAE. For example,
 Statistical Methods (being taught using SPSS);

 Foreign languages being taught in four consecutive semesters;
 CU's new designation for "English for Tourism" aims to emphasize the specificity of the CU program applied to the context of tourism activities and to

distinguish it from UC's of English taught in other study cycles;
 Creation of the CU Development of Tourism Products;

 The CU Markets Analysis also strengthened in terms of contact hours, now with 60 hours;
 Amendment of the designation of the UC Introduction to the Law for the new designation Law for Tourism and Consumption;

 Creation of the CU PMTD as requested by CAE;
 It reinforced the area of Heritage, namely Cultural Heritage due to its importance for the tourist activities of the region in which the institution is inserted;

 In semester 4, the area of the heritage is also reinforced, this time in the immaterial perspective with the CU of Ethnography and Gastronomy;
 Bigger bet on Geographic Information System (GIS) within the CU Tour Itineraries;
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In the semester 3, ESG proposed the CU's of Hospitality Management and Tourist Properties as well as the Notion of Accounting and Financial Reporting;
 In semester 3 there are three optional foreign languages (French, German and Spanish);

 Semester 5 presents the CU of Projects and Incentives in Tourism (creation of a business plan of a tourism project);
 The CU of ATGE is reinforced in its educational load and reinforcement of the tourist animation;

 In semester 6, the period in which the Stage / Project takes place, CU's are taught of a more comprehensive character and not of specific areas of tourism;
 Although the CU's semester 6 is fundamental in this cycle of studies, it remained the Accessible Tourism Unit, framing it as a theme of social responsibility;

 Given the importance of HR in tourism, the CU GRH is also indicated in this semester;
 The CU of MSCI kept due to the growing importance these institutions have in today's societies and the role they can play in the animation and dynamization of

the territories in which they are inserted;
 The Internship / Project is an important link between students and the job market and a first application of the skills acquired in the previous semesters.

 The project option is preferably aimed at students who are already integrated in the job market and to exercise activity in the area of training of the respective
course, being able to apply knowledge / skills acquired in the course.

 

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no
ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 O projeto das novas instalações da Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) está a ser desenvolvido em parceria com o município de Guimarães, cidade
onde ficará instalada a Escola. A ESHT assenta num modelo de aprendizagem em contexto real, inspirada em algumas das melhores escolas internacionais para
o qual será decisiva a construção do Hotel-Escola, com previsão de conclusão para ano letivo 2019-20.

 Atualmente, a ESHT funciona nas instalações da Escola Superior de Gestão, no campus do IPCA, em Barcelos. É dotada de um conjunto de salas de aula (17),
auditórios (3), salas de informática (2), uma sala de atos, uma receção, serviços administrativos e outros espaços físicos destinados ao estudo e convívio dos
estudantes. 

 Estas instalações foram inauguradas em 2008 e desde então tem vindo a ser melhoradas e adaptadas às necessidades dos seus estudantes. Em 2017 foram
alvo de uma intervenção de recuperação do pavimento de madeira e pintura de paredes.

 Recentemente foram criadas mais duas salas de aula equipadas com quadro interativo, um vídeo projetor e um computador integrado em rede para apoio à
atividade docente. Foram também equipadas com os terminais de registo de assiduidade.

 Das três salas de informática existentes anteriormente, duas foram fundidas numa só, por questões de otimização dos equipamentos, ficando uma com 20
computadores e a outra maior com 38 computadores, equipadas com o Sistema Operativo WINDOWS 7/ Aplicações informáticas e de contabilidade e um quadro
interativo em cada sala e vídeo projetor, disponíveis, apara além de outras unidades curriculares, para o Projeto de Simulação Empresarial e Projeto de
Simulação Bancária.

 O Gabinete para a Avaliação e Qualidade, o Gabinete de Relações Internacionais, o Gabinete para o Emprego, Empreendedorismo e Empresas foram
deslocalizados para os serviços Centrais do IPCA, sendo possível proporcionar nestes espaços, uma sala de reuniões e duas salas de estudo em grupo.

 Foi criado um novo espaço de estudo para os estudantes que está disponível 24 horas, a chamada “Sala de Estudo 24 horas” permitindo uma utilização mais
prolongada de um espaço totalmente adaptado às necessidades de estudo dos estudantes. 

 Para além dos espaços pedagógicos, a receção da escola está disponível das 9h às 24h e os serviços administrativos das 9h às 19h.
 Foi, ainda, criado um novo espaço onde funcionam os centros de investigação da ESG, equipado com computadores integrados em rede, disponíveis para os

investigadores.
 Está em fase final de construção a nova biblioteca do IPCA, localizada no Campus, que para além de uma capacidade superior à existente, contempla outros

espaços de apoio ao estudo, individual e em grupo.
 

 
4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.

 The project of the new facilities of the School of Hospitality and Tourism (ESHT) is being developed in partnership with the municipality of Guimarães, where the
School will be installed. The ESHT is based on a model of learning in real context, inspired by some of the best international schools for which the construction
of the School Hotel will be decisive, with completion expected for the 2019-20 school year.

 Currently, ESHT works in the School of Management, at the IPCA campus in Barcelos. It is endowed with a set of classrooms (17), auditoriums (3), computer
rooms (2), ), an act room, a reception, administrative services and other physical spaces destined for the study and conviviality of students.

 These facilities were inaugurated in 2008 and have been improved and adapted to the needs of their students. In 2017 they were the target of an intervention of
recovery of the pavement of wood and painting of walls. In 2017 they were the target of an intervention of recovery of the pavement of wood and painting of
walls.

 Recently, two more classrooms were created and equipped with an interactive whiteboard, a video projector and an integrated network computer to support
teaching activity. They were also equipped with the attendance registration terminals. A room dedicated to distance learning is being created and properly
equipped.

 Of the three computer rooms previously in existence, two were merged into one, due to the optimization of the equipment, one with 20 computers and the other
with 38 computers, equipped with the WINDOWS 7 / Computer and Accounting Applications interactive in each room and video projector, available, trim and
other curricular units, for the Business Simulation Project and Banking Simulation Project.

 The Evaluation and Quality Office, the International Relations Office, the Office for Employment, Entrepreneurship and Enterprises were relocated to IPCA's
central services, and it was possible to provide a meeting room and two study rooms in these spaces.

 A new study space for students has been created and is available 24 hours a day, it is called the "24-hour Study Room" allowing a longer use of a space fully
adapted to students' study needs.

 In addition to the pedagogical spaces, the reception of the school is available from 9am to midnight and administrative services from 9am to 7pm.
 A new space has also been created for ESG research centers equipped with networked computers available to researchers.

 The new IPCA library, located on the Campus, is in the final phase of construction, which, in addition to a higher capacity than the existing one, includes other
spaces to support individual and group study.

 
 
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 1. Membro da rede nacional RIPTUR: rede de Institutos politécnicos com cursos de turismo
 2. Membro da rede de projetos internacional do FRIPORT Start Program, com 2 projetos na área do turismo onde o IPCA é parceiro

 3. Membro da rede Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA)
 4. Membro do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO)

 
4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.

 1. Member of the national network RIPTUR: network of polytechnic institutes with tourism courses.
 2. Member of the international project network of the FRIPORT Start Program, with 2 projects in the area of tourism where the IPCA is a partner.

 3. Member of the Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA).
 4. Member of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO).

 
 
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Em 2016 foi criado o departamento de Turismo e Marketing para dar resposta ao objetivos definidos no Plano Estratégico do IPCA para o período 2016-2019.
Neste sentido e com aprovação em sede de Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão, o departamento de Turismo e Marketing passou a
integrar as seguintes áreas disciplinares:

  
- Marketing e Estratégia;
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- Gestão, Organização e Planeamento do turismo;
 - Ética, Comunicação, Línguas e Humanidades para a gestão;

  
Em Fevereiro de 2017 foi criada a Escola Superior de Hotelaria e Turismo com um claro propósito de permitir à instituição autonomizar e fazer crescer a área do
turismo na região onde se insere.

 
4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.

 In 2016 the Department of Tourism and Marketing was created to respond to the objectives defined in the Strategic Plan of the IPCA for the period 2016-2019. In
this sense and with the approval in the Technical-Scientific Council of the School of Management, the Department of Tourism and Marketing began to integrate
the following disciplinary areas:

 - Marketing and Strategy;
 - Management, Organization and Planning of Tourism;

 - Ethics, Communication, Languages and Humanities for Management;
 In February 2017 was created the School of Hospitality and Tourism with a clear purpose to allow the institution IPCA to autonomize and to make grow the area

of tourism in the region where it is inserted.
 

 
4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e
garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação.

 Não

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 <sem resposta>

 
4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.

 <no answer>

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

 Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.

 
 
1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).

 Escola Superior De Hotelaria e Turismo (IPCA)

 
1.3. Ciclo de estudos.

 Gestão de Actividades Turísticas

 
1.3. Study programme.

 Tourism Management

 
1.4. Grau.

 Licenciado

 
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.5._Licenciatura_GAT_PUBLICACAO DR.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Gestão e Turismo

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Management and Tourism

 
1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 

34

 
1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 

345

 
1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 

812

 
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 180

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).

 6 semestres

 
1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).

 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 85

 
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.

 <sem resposta>

 
1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.

 <no answer>
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1.11. Condições específicas de ingresso.

 O candidato terá que ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação equivalente e ter realizado provas de ingresso de (para além de todos os
requisitos de acesso ao ensino superior estabelecidos por lei): 

  
Provas de Ingresso

 Uma das seguintes provas:
 04 Economia

 09 Geografia
 18 Português
  

Fórmula de Cálculo
 Média de Secundário: 65%

 Provas de Ingresso: 35%
 Nota de Candidatura: 100 pontos

 Nota das Provas de Ingresso: 100 pontos
  

Preferência Regional
 Áreas de preferência: Braga, Porto e Viana do Castelo 

 Percentagem das vagas: 20%
 

 
1.11. Specific entry requirements.

 The candidate must be holder of a secondary education course or equivalent qualification and have held the admission of evidence (in addition to all the
requirements for access to higher education established by law):

  
Entry Examinations 

 One of the following tests:
 04 Economics

 09 Geography
 18 Portuguese
  

Calculation Formula
 Secondary Average: 65%

 Entry Examinations: 35%
 Application Note: 100 points

 Classification of Entry Examinations: 100 points
  

Regional preference
 Areas of preference: Braga, Porto and Viana do Castelo

 Percentage of seats: 20%

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Outros

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 O ciclo de estudos funciona em regime diurno e em regime pós-laboral.

 
1.12.1. If other, specify:

 The study cycle works daytime and after working hours.

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Atualmente, o ciclo de estudos é ministrado nas instalações da Escola Superior de Gestão, no Campus do IPCA, em Barcelos.
  

Está prevista para o ano letivo 2019-2020 a inauguração das instalações da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, na cidade de Guimarães.

 
1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).

 1.14._Regulamento_CreditaçõesECTS_IPCA.pdf
 1.15. Observações.

 Nada a assinalar.

 
1.15. Observations.

 Nothing to report.

 

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) /
Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 <no answer>
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2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*
Economia E 6 0
Gestão Empresarial GE 84 0
Finanças F 12 0
Marketing e Estratégia ME 30 0
Administração e Finanças Públicas AFP 6 0
Contabilidade C 12 0
Direito D 6 0
Matemática MAT 6 0
Gestão Empresarial/Contabilidade/Direito GE, C, D 0 18
(9 Items)  162 18

2.3. Observações

2.3 Observações.
 <sem resposta>

 
2.3 Observations.

 <no answer>

 

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes - Doutor em Gestão (Business and Management Studies), com tese na área de turismo. Docente a Tempo Integral.

  
Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves - Doutor em Turismo. Docente a Tempo Parcial.

 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Abílio da Cunha Vilaça

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Abílio da Cunha Vilaça

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Andreia Alexandra Ferreira Cristo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Andreia Alexandra Ferreira Cristo

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Bruno Miguel Barbosa de Sousa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Bruno Miguel Barbosa de Sousa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Elisabete Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabete Gonçalves

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - José Filipe Ferreira de Sousa Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Filipe Ferreira de Sousa Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Maria de Freitas Soares Ferreira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Isabel Neves Gonçalves da Silva Martins

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - João Luís Figueiredo da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Luís Figueiredo da Silva

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - José Manuel Teixeira Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Teixeira Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Laurentina Maria da Cruz Vareiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Laurentina Maria da Cruz Vareiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Mário João Freitas de Sousa Basto

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mário João Freitas de Sousa Basto

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Mary Bell da Silva Sánchez

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mary Bell da Silva Sánchez

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Patrícia Rodrigues Quesado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Patrícia Rodrigues Quesado

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Paulo Alexandre da Rocha Armada de Campos Leite

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Alexandre da Rocha Armada de Campos Leite

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sílvia Raquel Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sílvia Raquel Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sérgio Dominique Ferreira Lopes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/7eac62a2-2181-c2de-284f-5a709f72e4d3
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3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Vânia Natércia Gonçalves Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vânia Natércia Gonçalves Costa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Sara Alexandra da Eira Serra

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sara Alexandra da Eira Serra

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Abílio da Cunha Vilaça Assistente ou
equivalente Mestre Título de especialista

(DL 206/2009) Gestão de Empresas c/ Especialização em Marketing 55 Ficha
submetida

Andreia Alexandra Ferreira
Cristo

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Sociais - Direito 50 Ficha

submetida

Bruno Miguel Barbosa de Sousa Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Marketing e Estratégia (Tourism Research) 100 Ficha

submetida

Elisabete Gonçalves Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Línguas Estrangeiras - Inglês e Alemão 55 Ficha

submetida
José Filipe Ferreira de Sousa
Pereira

Assistente ou
equivalente Licenciado Título de especialista

(DL 206/2009) Engenharia Alimentar 55 Ficha
submetida

Francisco Joaquim Barbosa
Gonçalves

Assistente ou
equivalente Doutor Turismo 55 Ficha

submetida
Isabel Maria de Freitas Soares
Ferreira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Tecnologias e Sistemas de Informação - área Governo

Electrónico 100 Ficha
submetida

Maria Isabel Neves Gonçalves
da Silva Martins

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Gestão 55 Ficha

submetida

João Luís Figueiredo da Silva Assistente convidado
ou equivalente Doutor Geografia Humana (área temática: Turismo ) 30 Ficha

submetida

José Manuel Teixeira Pereira Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Económicas e Empresariais – Especialização

em Contabilidade 100 Ficha
submetida

Laurentina Maria da Cruz
Vareiro

Professor Coordenador
ou equivalente Doutor Ciências Económicas 100 Ficha

submetida
Márcia Marina Rodrigues Brito
Duarte

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais - Ramo Organização e Políticas

Empresariais 100 Ficha
submetida

Mário João Freitas de Sousa
Basto

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha

submetida

Mary Bell da Silva Sánchez Assistente convidado
ou equivalente Mestre Línguas 55 Ficha

submetida

Patrícia Rodrigues Quesado Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Contabilidade 100 Ficha

submetida
Paulo Alexandre da Rocha
Armada de Campos Leite

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha

submetida

Sílvia Raquel Pereira Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Sérgio Dominique Ferreira
Lopes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Vânia Natércia Gonçalves Costa Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Economia, com área de conhecimento em Economia

Aplicada ao Turismo e Transporte Aéreo 100 Ficha
submetida

Sara Alexandra da Eira Serra Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Contabilidade (Tese em Auditoria) 100 Ficha

submetida
     1610  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 20

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 16.1

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 13 80.7

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/51b06229-5fc0-da0a-86d6-5a70a41d6c15
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3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 13 80.7

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the
main areas of the study programme (FTE): 10 62.1

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD,
of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE): 2 12.4

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the
institution for a period over three years: 8 49.7

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more
than one year (FTE): 1 6.2

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Prestam apoio ao funcionamento da licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas, os serviços administrativos da Escola Superior de Gestão. Atualmente,
dispõe de 5 funcionários administrativos, todos em regime de tempo integral que desempenham tarefas de gestão e apoio ao funcionamento da oferta educativa
da Escola, para além de outras atribuições como o apoio na organização de eventos diversos, conferências, seminários, cursos breves e outras formações;
destes funcionários, uma exerce funções de secretária de escola a outra colabora diretamente com a Direção da Escola na concretização da sua atividade,
nomeadamente no apoio técnico e administrativo aos seus docentes, estudantes e restante comunidade académica. 

 Dois funcionários asseguram o funcionamento da receção da Escola, nomeadamente o atendimento presencial e telefónico a estudantes e docentes e apoio à
atividade letiva, nomeadamente em relação ao funcionamento dos espaços pedagógicos.

 
 
4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

The administrative services of the School of Management provide support for the operation of the degree in Tourism Management. Currently, it has 5 full-time
administrative staff who perform management tasks and support the School's educational offer, as well as other attributions such as support in the organization
of the events that take place, including conferences, seminars, short courses and other training; of these employees, one performs the functions of school
secretary and the other collaborates directly with the Direction of the School in the accomplishment of its activity, namely in the technical and administrative
support to its teachers, students and other academic community.

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Os funcionários dos Serviços Administrativos possuem formação superior (licenciatura), à exceção de um funcionário que tem como habilitação o ensino
secundário (12º ano). 

 O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir nos seus estudos e obter níveis mais
elevados de qualificação.

 
 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

Staff of the Administrative Services have higher education (bachelor's degree), with the exception of an official who has secondary education (12th year).
 IPCA promotes and supports the ongoing training of its employees, creating conditions for them to progress in their studies and achieve higher levels of

qualification.
 

 

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
314

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 39.2
Feminino / Female 60.8

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 106
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2º ano curricular 97
3º ano curricular 111
 314

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 80 75 75
N.º de candidatos / No. of candidates 304 372 419
N.º de colocados / No. of accepted candidates 73 76 76
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 96 92 94
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 100.6 109.4 124.9
Nota média de entrada / Average entrance mark 128.4 130.8 136.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por percursos alternativos de
formação, quando existam) 

Não aplicável.

 
5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when applicable) 

Not applicable.

 

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last
year

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 37 55 51
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 28 48 40
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 8 10 6
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 5 4
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2
years 1 2 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para
cursos de doutoramento). 

Não aplicável.

 
6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD programmes). 

Not applicable.

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 

Analisando o sucesso escolar do curso de Licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas, constatamos que as taxas de aprovação face ao número de alunos
inscritos ultrapassa os 65% no regime diurno e os 50% no regime pós-laboral. No entanto, se analisarmos as taxas de aprovados face ao número de avaliados
verificamos que representam mais do que 70% no regime diurno e mais do que 67% no regime pós-laboral. As diferenças registadas entre os dois regimes
resulta fundamentalmente de incompatibilidades profissionais e em alguns casos dificuldades financeiras por parte dos estudantes, do qual resultou a criação
de um fundo de emergência financeira do IPCA como medida de combate às mesmas. 

 Relativamente aos resultados por área científica e por unidades curriculares podemos concluir na globalidade as áreas científicas do Turismo apresentam
melhores resultados, por outro lado as áreas de Contabilidade e Matemática apresentam resultados relativamente inferiores. Nomeadamente as unidades
curriculares de Fundamentos de Turismo, Direito do Turismo e do Consumo, Desenvolvimento de Produtos Turísticos, Espanhol I, Alemão I, Prática de Agências
e Operadores Turísticos apresentam resultados de aprovação elevados, enquanto que as UC's de Métodos Estatísticos Aplicados, Noções de Contabilidade e
Relato Financeiro e Contabilidade de Custos Aplicada apresentam resultados inferiores. Como forma de combater este insucesso foi reforçada a oferta
formativa de cursos livres, bem como a organização de eventos e seminários nestas áreas.

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 

Analysing the academic success of the degree course in Management of Tourist Activities, the approval rates in relation to the number of students enrolled
exceeds 65% in the daytime and the 50% in the after-hours timetable. However, if we look at the approved rates in relation to the number of evaluated that
represent more than 70% in the daylight operation and more than 67 percent in the after-hours timetable. The differences registered between the two schemes is
the result primarily of professional and mismatches in some cases financial difficulties on the part of students, resulting in the creation of a financial emergency
fund of the IPCA as to combat them.

 With regard to earnings per scientific area curricular units and we can conclude that in general the scientific areas of tourism present better results, on the other
hand the areas of accounting and Mathematics are relatively lower. In particular the fundamentals courses tourism, tourism and consumption Law, development
of tourism products, Spanish I, German I, practice of agencies and tour operators are high approval, while the UC's Statistical Methods Applied, concepts of
accounting and financial reporting and cost accounting Applied are below. This situation reflects the training area students attended secondary education. As a
way to combat this failure was reinforced the formative offer of free courses, as well as the Organization of events and seminars in these areas.

 
 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de
informação). 
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∑ desempregados com diploma obtido nos anos lectivos 2012, 2013, 2014 e 2015 e registados no IEFP em junho de 2016: 19
  

∑ desempregados com diploma obtido nos anos lectivos 2012, 2013, 2014 e 2015 e registados no IEFP em junho de 2016: 17
  

'Média dos desempregados com diploma obtido nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e registados no IEFP em junho e dezembro de 2016 e diplomados, nos anos
letivos de 2011-2012 a 2014-2015, no par instituição/ciclo de estudos de formação inicial p ou nos pares instituição/ciclo de estudos de formação inicial
precedentes".18

  
"Número de diplomados, nos anos letivos de 2011-2012 a 2014-2015, no par instituição/ciclo de estudos de formação inicial p ou nos pares instituição/ciclo de
estudos de formação inicial precedentes": 162

  
"Nível de desemprego de um par instituição/ciclo de estudos e que resulta do cálculo da seguinte expressão, até às décimas, sem arredondamento: (ICEp/Dp) x
100": 11.1

 
6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information source). 

∑ unemployed with diploma obtained in the academic years 2012, 2013, 2014 and 2015 and recorded at the IEFP in June 2016:19
  

∑ unemployed with diploma obtained in the academic years 2012, 2013, 2014 and 2015 and recorded at the IEFP in June 2016:17
  

The average unemployed with diploma obtained in the years 2012, 2013, 2014 and 2015 and recorded at the IEFP in June and December 2016 and graduates in
the school years of 2011-2012 the 2014-2015, the institution/course of initial training or in pairs/institution cycle of initial training precedent. "18.

  
" Number of graduates in the school years of 2011-2012 the 2014-2015, the institution/course of initial training or in pairs institution/course of study of previous
training ": 162

  
"Unemployment a couple institution/course of study and the calculation of the following expression to decimal places without rounding: (ICEp/Dp) x 100": 11.1

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Considerando que o período a que reportamos dados inclui vários dos anos de forte crise económica, financeira e social que a Europa e Portugal em Portugal
atravessou, especialmente os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, é possível perceber que os resultados obtidos sofrem destes factores conjunturais.

 De qualquer forma, destaca-se que o valor "NDp" de 11.1% é bastante aceitável, significando que 9 em cada 10 estudantes do curso de GAT não se encontra em
situação de desemprego.

 A nova dinâmica da economia a que se tem assistido desde 2016, de forma especialmente notória no sector turístico, tem-se traduzindo num aumento dos
empregos disponíveis. Tal permite augurar uma maior taxa de empregabilidade no futuro próximo.

 Sinal desta realidade são os números recentemente divulgados no âmbito da BTL. Das iniciais 10.000 ofertas de trabalho na área, as últimas estimativas
apontam para um número próximo das 15.000 ofertas.

 
6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 

Whereas the period reported data includes several years of strong economic, financial and social crisis that Europe and Portugal in Portugal, especially the
years 2012, 2013, 2014 and 2015, it is possible to notice that the results obtained suffer from these short-term factors. 

 In any case, the value "NDp" of 11.1% is quite acceptable, meaning that 9:00 pm every 10 students of TAO is not unemployed. The new dynamics of the economy
that has seen since 2016, so especially remarkable in the tourism sector, has been translating an increase of jobs available. This allows a higher rate of
employment potential in the near future. 

 Sign of this reality are the numbers recently disclosed within the BTL. The initials 10,000 job offers in the area, the latest estimates point to a number close to the
15,000 offers.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the
study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação
/ Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of
integrated study
programme’s teachers

Observações /
Observations

CiTUR – Centro de
Investigação Aplicada
em Turismo

Não aplicável
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; IP Beja; IP Bragança; IP Castelo
Branco; IP Cávado e do Ave; IP Coimbra; IP Guarda; IP Leiria; IP Portalegre; IP Porto;
IP Santarém; IP Setúbal; IP Tomar; IP Viana do Castelo; IP Viseu; Universidade do
Algarve; Universidade da Madeira

3
2 Membros Integrados e 1
Membro Colaborador Centro
de investigação proposto
para avaliação.

Unidade de Investigação
Aplicada em Gestão
(UNIAG)

Média IP Bragança, IP Cávado e do Ave, IP Porto e IP Viana do Castelo 3 3 Membros Integrados

Centro de Investigação
em Educação (CIED) Bom Universidade do Minho 1 1 Membro Associado

GOVCOPP - Research
Unit on Governance,
Competitiveness and
Public Policies

Excelente Universidade de Aveiro 3
1 Membro Integrado; 1
Investigador Associado; 1
Investigador PhD Student

Centro de Investigação,
Desenvolvimento e
Inovação em Turismo
(CIDI)

Muito Bom Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 1 1 Membro Integrado

CICF - Centro de
Investigação em
Contabilidade e
Fiscalidade

Média IP Cávado e do Ave 2 2 Membros Integrados

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros,
relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais)

do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
1) Elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Esposende para a Câmara Municipal de Esposende;

 2) Elaboração do estudo socioeconómico dos mercados turísticos tradicionais de Barcelos para a Câmara Municipal de Barcelos; 
3) Criação de um Laboratório de Estudos Aplicados (eTourism & Travel Lab) como uma estrutura vocacionada técnica e cientificamente para a área da Hotelaria
e Turismo, com o principal objetivo de promoção da ligação e transferência de conhecimento para o território e tecido empresarial envolvente, tendo por vista a
realização de projetos de natureza prática e aplicada e a prestação de serviços nos domínios da consultoria e desenvolvimento de produtos e destinos
turísticos; 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/92d80cd6-a49e-8b46-0de1-5a5ca4afe38b
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4) Para dar resposta à necessidade de atualização de conhecimentos em áreas chave do turismo, da hotelaria e do marketing, a Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do IPCA oferece um conjunto de cursos de curta duração, em horário pós-laboral. Os destinatários são profissionais ativos em busca de novas
competências nestes domínios e também estudantes que pretendam complementar os seus conhecimentos nestas áreas.

 Os cursos ministrados visam promover a aquisição de competências baseada numa metodologia de ensino orientada para a resolução prática de problemas.
Atualmente a ESHT oferece os seguintes cursos de curta duração: i) Empreender no Turismo: Gestão e Apoios; ii) Gestão das Reclamações em Hoteleria; iii)
Marketing Digital; iv) Marleting Turístico; v) Introdução à Gestão de Alimentos e Bebidas. 
5) Membro da rede Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA) - A missão do EATSA é incentivar a conceção e implementação de projetos de pesquisa
transcontinental, para que seja possível abordar o fenômeno global do turismo, com metodologias mais integradas. 

 6) Membro da Rede de Institutos Politécnicos com Cursos de Turismo (RIPTUR) - Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com Cursos na área do
Turismo, criada com o objetivo de permitir a promoção de atividades e de oportunidades de intervenção em diferentes áreas: adequação das ofertas formativas
em função das prioridades definidas para a política do turismo em Portugal.

 7) Foi membro da Rede de Investigação e Educação em Turismo para a Lusofonia (RIETL) - Rede de Investigação e Educação em Turismo da Lusofonia, que
integra as principais instituições do ensino superior que atuam na área do Turismo, centrando as suas atividades nas seguintes áreas: investigação, ensino,
cooperação, internacionalização e comunicação, rede entretanto extinta. 

 
6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme, and it real
contribution to the national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic activities. 

1) Strategic plan for Tourism of Esposende to the municipality of Esposende; 
 2) Socio-economic study of the traditional tourist markets of Barcelos for the municipality of Barcelos;

 3) Creation of a laboratory of Applied Studies (eTourism & Travel Lab) as a dedicated technical structure and scientifically for the field of hospitality and tourism,
with the main goal of promotion and knowledge transfer for the territory and engaging corporate sector, with a view to achieving practical projects and applied
and the provision of services in the fields of consulting and product development and tourist destinations;

 4) To meet the need of updating knowledge in key areas of tourism, hospitality and marketing, school of hospitality and tourism of IPCA offers a set of short
courses, during after-hours timetable. The recipients are active professionals in search of new skills in these areas and also students wishing to complement
their knowledge in these areas. The courses aim to promote the acquisition of skills based on a teaching methodology oriented towards practical resolution of
problems. ESHT currently offers the following short courses: i) Engaging in tourism: management and Support; ii) Complaints management in Hotels; iii) Digital
Marketing; iv) Tourism Marketing; v) Introduction to food and beverage Management

 5) Member of the Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA)-EATSA's mission is to encourage the design and implementation of transcontinental research
projects, so that you can address the global phenomenon of tourism, with more integrated methodologies.

 6) Member of the network of institutes of technology with Tourism courses (RIPTUR)-network of public institutions of higher education with courses in tourism,
created with the objective of enabling the promotion of activities and opportunities for action in different areas : appropriateness of training offerings in
accordance with the priorities defined for the politics of tourism in Portugal.

 7) Member of the network of research and education in tourism for the lusophone world (RIETL)-research and Education Network in Lusophone Tourism that
integrates the major higher education institutions that act in the area of tourism, focusing its activities on the following areas: research, teaching, cooperation,
internationalisation and communication, network now extinct.

  

 
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação
dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

1. Projeto “Human Capital (HC) Tourism Sector: Profile and Trends of Human Capital in the Tourism Sector", no contexto da criação de um laboratório de
estudos aplicados (desenvolvimento de produtos e destinos de turísticos conjugando a investigação em turismo com apoio das tecnologias de informação e
comunicação). Este projeto inicia com 1º estudo com o objetivo de compreender e identificar o perfil e as necessidades do capital humano do sector do turismo
em Portugal (financiamento total 118.796,88€, IPCA concentrará 77% como instituição promotora). 
2. FriPort Start Program – Programa Europeu de desenvolvimento de ferramentas de política para a estimulação de inovação local, envolve várias propostas
para projetos em cooperação entre institutos politécnicos Frísio-Portugueses. Na área do Tourism/Hospitality Innovation for European Cultural Capitals a ESHT
integrará 2 projetos: Fryslân Capital Cultural 2018 e Green Tourism.

 
6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including, when applicable, the
indication of the main financed projects and the volume of financing involved. 

1) Project "Human Capital (HC) Tourism Sector: Profile and Trends of Human Capital in the Tourism Sector", in the context of the creation of a laboratory of
applied studies (product development and tourist destinations combining research in tourism support of information and communication technologies). This
project starts with 1st study in order to understand and identify the profile and needs of human capital in the tourism sector in Portugal (total funding
€118,796.88, IPCA focus 77% as a promoter). 
2) FriPort Start Program – European programme for development of policy tools for the stimulation of local innovation, application of new technologies in a
specific context and isolated, involves a number of proposals for projects in cooperation between institutes Frisian-Portuguese Polytechnic. In the area of
Tourism/Hospitality Innovation for European Cultural Capitals the ESHT will integrate the team as part of two projects: Fryslân Cultural Capital 2018 and Green
Tourism.

 
 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 1.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0.6
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 10.7
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Ao abrigo do Programa Erasmus+, a ESHT possui Acordos interinstitucionais em vigor com 14 instituições de ensino superior europeias, de 09 países distintos.
No âmbito do esforço de promoção e interiorização da internacionalização, e de algumas alterações estratégicas já em implementação, as parcerias existentes
estão a ser reavaliadas e expandidas. Há uma preocupação institucional na promoção da mobilidade de docentes para o estabelecimento e reforço de parcerias
estratégicas, estreitamento de laços (institucionais e entre pares) e inovação pedagógica. A necessidade de criação de enquadramentos privilegiados para a
mobilidade de estudantes, tanto incoming como outgoing, e da realização de estágios (curriculares, extracurriculares e profissionais) em contexto internacional
é digna de referência. Parceria com IPM, Macau (7 estudantes OUT, 2 estágios Gab. Turismo Macau), e Petra College of Tourism & Archaeology/AHU/ Petra
Develop.&Tourism Region Authority, Jordânia (candidatura Erasmus+).

 
6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 

Under the Erasmus + Program, ESHT has interinstitutional agreements in place with 14 European higher education institutions from 9 different countries. As part
of the effort to promote internationalization of internationalization and some strategic changes already under way, existing partnerships are being re-evaluated
and expanded. There is an institutional concern in promoting teacher mobility for the establishment and strengthening of strategic partnerships, closer ties
(institutional and peer) and pedagogical innovation. The need to create privileged frameworks for the mobility of students, both incoming and outgoing, and
internships (curricular, extracurricular and professional) in an international context is worthy of reference. Partnership with IPM, Macao (7 OUT students, 2
internships in Tourism Macau), and Petra College of Tourism & Archeology / AHU / Petra Develop. & Tourism Region Authority, Jordan (Erasmus + application).
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7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou
7.1.2.

 Não

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://ipca.pt/wp-content/uploads/2016/01/Manual_da_Qualidade_do_IPCA.pdf
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade(PDF, máx.

500kB).
 <sem resposta>

 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os
resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas
avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

No Manual da Qualidade estão definidos os procedimentos de monitorização, avaliação e follow-up para a dimensão do Ensino e Aprendizagem (EA), no âmbito
do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPCA (SIGQa-IPCA), que abrange todas as dimensões da missão institucional. 

 Os procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria do ensino desenvolvem-se com diferentes níveis de intervenção de acordo com as competências e
nível de responsabilidade de cada interveniente.

 A unidade base de análise é a unidade curricular (UC), constituindo o ponto de partida de todo o processo de autoavaliação do EA. A Ficha da UC,
disponibilizada aos estudantes no início da sua lecionação, incorpora toda a informação relativa aos objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos,
bibliografia, metodologias de ensino, metodologias de avaliação entre outras informações relacionadas com o funcionamento da UC. Para além da ficha, estão
criados e implementados outros instrumentos de avaliação: 

 a) O questionário de autoavaliação Docente (QAD), preenchido no final de cada semestre pelo(s) Docente(s) que lecionaram a UC e que engloba um conjunto de
questões relacionadas com o seu funcionamento global e outro conjunto de questões em que é solicitada uma autoavaliação da atividade desenvolvida;

 b) O Relatório de autoavaliação da UC (RUC), preenchido pelo responsável da UC, em colaboração com a equipa Docente que a ministrou, engloba informação
como a caracterização dos estudantes, o sucesso escolar, resultados dos inquéritos pedagógicos, apreciação do(s) Docente(s) acerca do funcionamento da UC,
sugestões de melhoria. Depois de preenchidos, são gerados relatórios síntese por área disciplinar que englobam um resumo do sucesso escolar e os
resultados da avaliação pedagógica de todas as UCs da área lecionadas no semestre em causa. Estes relatórios síntese são apresentados por grau
(licenciaturas, mestrados, CTeSP). Ambos os relatórios são analisados e validados pelos coordenadores das áreas disciplinares e Diretores de Departamento. 

 c) Toda a informação dos RUC é depois agregada no Relatório de autoavaliação do curso (RA_Curso), que apresenta, também, informação relativamente à
mobilidade (incoming/outgoing), a evolução do número de diplomados e a satisfação global dos estudantes com o ciclo de estudos. Cada Diretor de curso,
depois de analisados os resultados apresentados, faz uma apreciação global sobre o funcionamento do curso naquele ano letivo, que inclui uma reflexão critica
e prospetiva sobre as questões de natureza pedagógica, contemplando uma síntese dos principais pontos fortes e fracos do curso; identificação de práticas
pedagógicas de mérito, passíveis de divulgadas a toda a comunidade académica; resultados a melhorar e apresentação de um plano de ação com medidas
preventivas/corretivas e respetiva calendarização, para se ultrapassarem as dificuldades e resultados não satisfatórios que tenham sido detetados.

 Depois de concluídos os RA_Curso, são gerados, automaticamente, relatórios síntese com os principais resultados da avaliação do processo de ensino e
aprendizagem agrupados por grau, ou seja, relatório síntese dos resultados nos cursos de licenciatura, nos cursos de mestrado e CTeSP. Esta informação é
submetida para apreciação pelo Conselho Pedagógico (CP) que fará uma análise global, incluindo uma análise SWOT, do funcionamento e resultados do
processo de ensino e aprendizagem na UO.

 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem fica concluída com a elaboração do relatório de autoavaliação da Unidade Orgânica. Este relatório inclui,
para além da apreciação global feita pelo CP ao processo de ensino e aprendizagem, uma apreciação do Conselho Técnico-científico especialmente em relação
às medidas preventivas/corretivas sugeridas e à articulação entre o ensino/aprendizagem e investigação científica.

 A implementação destes procedimentos tem como suporte o moodle, plataforma integradora de toda a informação que diz respeito ao ensino e aprendizagem, e
onde são disponibilizados e preenchidos online todos os relatórios já implementados.

 Recentemente, foi desenvolvido o ‘Relatório de discência’, que tem como objetivo essencial envolver mais os estudantes na monitorização do ensino, com vista
à sua melhoria. Este relatório, a elaborar pelo Delegado de cada ano no final do semestre, incidirá, essencialmente, na recolha de opinião dos estudantes
relativamente ao funcionamento de cada par UC/Docente, do respetivo ano curricular, da relação com a Direção de curso e das condições globais de
funcionamento do curso.

 Outro instrumento importante para análise desta dimensão de avaliação são os inquéritos pedagógicos, respondidos, online no moodle, no final de cada
semestre. Os resultados são posteriormente analisados pelas Direções de curso e pela Direção da UO, constituindo uma importante fonte de informação
relativamente ao funcionamento das UCs e da qualidade da atividade pedagógica dos Docentes. Estes resultados são analisados, também, ao nível do Gabinete
para a Avaliação e Qualidade e pela Vice-Presidente para a área que reúne com os diretores das UO e coordenadores da qualidade para analisar medidas e
ações de melhoria a implementar. Desde o ano letivo 2013/2014 que os inquéritos são também preenchidos online, na plataforma moodle.

  
Recentemente foi, também, desenvolvido um Módulo de gestão da assiduidade dos estudantes com vista à

 monitorização e sinalização de situações de abandono escolar, inserida nas medidas de combate ao insucesso e abandono escolar. A informação obtida deste
módulo está disponível na intranet do IPCA e no moodle, para acesso aos vários intervenientes no processo, nomeadamente, aos estudantes, Docentes,
Direções de curso Unidades Orgânicas e Serviços.

 A implementação de todos estes procedimentos, definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, relativamente ao processo de ensino e aprendizagem, são da
responsabilidade de cada Unidade Orgânica, em articulação com o GAQ, que disponibiliza na plataforma moodle, nos prazos estabelecidos, os documentos
para análise e preenchimento por cada responsável. Relativamente a outros domínios de atuação, a Direção da UO juntamente com o Coordenador da
Qualidade, podem designar comissões específicas para o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a garantia da qualidade na respetiva Unidade
Orgânica.

 
 
7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the teaching and learning processes,
namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic
monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and the
monitoring of these measures implementation. 

The Manual of Quality (MQ) defines the monitoring procedures, assessment and follow up for the dimensions of “Teaching and learning”, within the scope of the
Internal Quality Assurance System of IPCA (SIGQa-IPCA), which covers all the dimensions of the institutional mission.

 The monitoring procedures, evaluation and teaching improvement are developed in a bottom up basis with diferente levels of intervention according to the
competencies and level of responsibility of each intervenient.

 The base unit of measure is the curricular unit (CU), setting up the starting point of the overall process of self-assessment of the teaching and learning. The
curricular unit’s files (CUF), provided to the students at the beginning of the teaching, embodies all information concerning the learning outcomes, program
contents, syllabus, teaching methodologies, evaluation methodologies among other information related with the functioning of the CU. Besides the CUF, are
created and implemented other assessment tools: 

 a) The teacher self-assessment questionnaire (PAQ), completed at the end of each semester by the Lecturer (s) who taught the UC and which includes a set of
questions related to its overall functioning and a self-assessment of the activity developed;

 b) Self assessment report of the CU (RUC), that is completed by the responsible person of the CU, it gathers information as the description of the students
enrolled in the CU, academic success, the results of the pedagogic enquiries, the teacher’s appraisal about the functioning of the CU and improving
suggestions. 

 Once completed, summary reports are generated by disciplinary area, which includes a summary of the school success and the results of the pedagogical
evaluation of all CUs of the area taught in the semester concerned. These synthesis reports are presented by degree (bachelors, masters, CTeSP). Both reports
are reviewed and validated by disciplinary area coordinators and Department Directors.

 c) All RUC information is then aggregated into the Course Self-Assessment Report (RA_Curso), which also presents information on incoming / outgoing mobility,
the evolution of the number of graduates and the overall satisfaction of students with the study cycle. Each Course Director, after analyzing the results
presented, makes an overall appreciation of the functioning of the course in that school year, which includes a critical and prospective reflection on pedagogical

https://ipca.pt/wp-content/uploads/2016/01/Manual_da_Qualidade_do_IPCA.pdf
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issues, including a synthesis of the main strengths and weaknesses of the course; identification of pedagogical practices of merit that can be disseminated to
the entire academic community; results to be improved and presentation of a plan of action with preventive / corrective measures and its schedule, in order to
overcome the difficulties and unsatisfactory results that have been detected.

 After the completion of the RA_Curso, summary reports are automatically generated with the main results of the assessment of the teaching and learning
process grouped by grade, that is, summary report of the results in the undergraduate courses, in the master's and CTeSP courses. This information is
submitted for appreciation by the Pedagogical Council (CP), which will make an overall analysis, including a SWOT analysis, of the functioning and results of the
teaching and learning process in OU.

 The evaluation of the teaching and learning process is completed with the self-report of the Organic Unit. This report includes, in addition to the CP's overall
assessment of the teaching and learning process, an appreciation of the Technical-Scientific Council especially in relation to the suggested preventive /
corrective measures and the link between teaching / learning and scientific research.

 The implementation of these procedures is supported by moodle, an integrating platform for all information related to teaching and learning, and where all
reports already implemented are available and completed online.

 Recently, it was developed the “Student Report” which aims mainly to engage students in the learning monitoring, focusing its improvement. This report, to be
done by the class representative of each group at the end of the semester, will basically focus in collecting information from the students concerning the
functioning of each pair CU/ Professor of the corresponding school year, the relationship with the Course Direction and the overall conditions of the course.

 Another important instrument to analyze this assessment dimension are the pedagogical enquiries, carried out, on moodle, at the endo of each semester. The
outcomes are later analyzed by the Course directions and by the Direction of the UO, making up an important source of information concerning the functioning
of the CUs and the quality of pedagogic performance of the Professors. The outcomes of this assessment done by students are analyzed as well, by the
Evaluation and Quality Office, by the Vice-president to the field that brings together the Directors of the UO and coordinators of quality to analyze measures and
improvement actions to be implemented. Since the academic year 2013/2014 that surveys are also completed online, in the moodle platform.

 Recently, a module for the management of student attendance was also developed for the monitoring and signaling situations of school dropout, inserted in
measures to combat failure and drop out. The information obtained from this module is available on the IPCA intranet and in the moodle, for access to the
various actors in the process, namely, to the students, Professors, Course Directions, Organic Units and Services.

 The implementation of all these procedures, defined in SIGQa-IPCA, in relation to the teaching and learning process, is a responsibility of each Organic Unit, in
articulation with the Evaluation and Quality Office, that makes available in moodle platform the documents for analysis and fulfillment by each responsible. In
relation to other areas of activity, the OU Management together with the Coordinators for Assessment and Quality may designate specific commissions for the
development of work related to quality assurance in the respective Organic Unit.

 
 
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos.

Ao nível da Unidade Orgânica, a participação e responsabilidades no Sistema Interno de Garantia da Qualidade, para a dimensão do ensino e aprendizagem,
encontram-se estabelecidas no Manual da Qualidade e nos Estatutos da Escola, nos artigos que definem as competências do Conselho pedagógico, dos
coordenadores das áreas disciplinares e das Direções de curso ao nível do acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, com vista à
sua melhoria continua, seguindo as etapas já descritas no ponto 7.2.1., que iniciam com a elaboração da ficha da unidade curricular e terminam com a
elaboração do relatório de autoavaliação da UO.

 O coordenador para a avaliação e qualidade, nomeado por cada Direção da UO, tem como responsabilidade principal assegurar a implementação, na Escola
respetiva, de todos os procedimentos definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, em articulação com o Gabinete para a Avaliação e Qualidade.

 
 
7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

At the level of the Organic Unit, the participation and responsibilities in the Internal Quality Assurance System for the dimension of teaching and learning are
established in the Quality Manual and in the School Statutes, articles that define the competencies of the Pedagogical Council, coordinators of the subject areas
and Course Directors at the level of monitoring and evaluation of the teaching and learning process, with the objective of continuous improvement, following the
steps already described in section 7.2.1., which begin with the preparation of the curricular unit and end with the preparation of the UO self-assessment report.

 The coordinator for the evaluation and quality, appointed by each Director of the OU, has as main responsibility to ensure the implementation, in the respective
School, of all the procedures defined by the IPCA-SIGQa, in articulation with the Office for Evaluation and Quality.

 
 
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 

O Pessoal docente do IPCA é avaliado pelo Reg. nº418/2014, publicado em DR, 2.ª série-N.º 182, 22 de setembro, retificado pela declaração nº1312/2014 de 22 de
dezembro que faz a sua republicação integral e subordina-se aos princípios constantes no ECPDESP.

 A avaliação é regular e realiza –se obrigatoriamente de 3 em 3 anos. Tem por base as funções gerais dos docentes e incide sobre as dimensões: (a) Pedagógica:
35%, (b) Técnico–Científica:40% e (c) Organizacional:25%, salvo nos casos em que a lei impõe a avaliação curricular. 

 Intervêm no processo de avaliação: o avaliado, o Conselho Coordenador de Avaliação, o CP, o CTC o Presidente do IPCA e a Comissão Paritária.
 Na avaliação geral dos docentes é considerada a componente da avaliação pedagógica feita pelos estudantes no âmbito do funcionamento das UCs.

 
 
7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional development. 

The academic staff of the Polytechnic Institute of Cávado and Ave, is evaluated by the renowned Regulation Order No. 11965/2010, published in Diário da
República 2nd Series - No. 142-23 July 2010 (see attached Regulation) and subject to the principles set in ECPDESP..

 The evaluation is regular and is mandatory every 3 years. It is based on the general functions of teachers and focuses on the dimensions: (a) Pedagogical: 35%,
(b) Technical-Scientific: 40% and (c) Organizational: 25%, except in cases where the law imposes the law imposes a curriculum evaluation.

 To be noted that in the general assessment of teachers, the component of the pedagogical evaluation carried out by the students in the scope of the functioning
of the Curricular Units was established.

 
 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 http://bravo.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf
 7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

 A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada nos termos do disposto Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro, que institui o sistema integrado de
gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública.

 No início de cada ciclo de avaliação, são fixados os objetivos para cada funcionário, sempre por acordo entre o avaliador e o avaliado.
 A avaliação do desempenho integra o momento da autoavaliação efetuada por cada funcionário e a avaliação do grau de cumprimentos dos objetivos

previamente definidos, bem como as competências demonstradas, por parte do avaliador responsável. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de
uma entrevista, momento em que se contratualizam os objetivos do ciclo de avaliação seguinte.

 
 
7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.

 Performance evaluation of non-teaching staff is made pursuant to Law no. 66-B/2007 of December 28, establishing the integrated management and performance
evaluation in Public Administration.

 At the beginning of each calendar year, the goals are set for each employee, always by agreement between the assessor and the evaluated one.
 The performance evaluation integrates the moment of the self-assessment carried out by each employee and the evaluation of the compliance of previously

defined objectives, as well as the demonstrated competencies, by the responsible evaluator.The evaluation result is reported during an interview, in which the
objectives of the next evaluation cycle are contractualized.

 
 
7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 Não existiram outras vias de avaliação/acreditação.

 
7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.

 There were no other forms of assessment / accreditation.

 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

http://bravo.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf
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8.1.1. Pontos fortes 
1. Ciclo de estudos e parcerias:

 A multidisciplinaridade das UC's permite uma aprendizagem transversal, nomeadamente no que diz respeito à complementaridade das áreas do turismo,
marketing e gestão;

 A reestruturação do curso assentou numa harmonização do n. UC's em cada semestre;
 A reformulação do curso tem sido adequadamente implementada e bem recebida tanto por estudantes, como por docentes;

 Relevância dada à componente empírica das diversas UC's;
 Realização de visitas de estudo, tanto a nível de direção de curso (BTL), como também em várias UC's;

 Participação na Portugal Future Hotelliers Summit, tendo os estudantes do IPCA ganho 3 das últimas 4 edições, 
 tendo 1 representado a equipa nacional na École Hotélière de Lausanne na Suíça;

 Realização de estágios em entidades nacionais e internacionais (Espanha, Cambodja, entre outros);
 Programas de mobilidade internacional (incoming e outgoing);

 Incremento gradual das parcerias com entidades externas.
 Estes 3 últimos itens permitem, também, alcançar o III Eixo estratégico (Formação e Educação) do IPCA , concretamente, o objetivo 12, i.e., aumentar os níveis

empregabilidade (Plano Estratégico do IPCA, 2021, p. 27);
 Existência do Mestrado em Gestão, permitindo a continuidade de estudos na área;

 2. Instalações e equipamentos:
 As acessibilidades ao campus têm sido fortemente melhoradas, nomeadamente através da nova ligação à principal circular de acesso ao IPCA e o novo acesso

pedonal ao centro da cidade;
 Salas modernas, equipadas com recursos audiovisuais, quadros interativos;

 Instalações e espaços comuns adequados (cantina, bar, biblioteca, salas de estudo;
 Transporte direto entre a principal região de residência dos estudantes e o Campus;
 3. Pessoal docente e não docente:

 Corpo docente jovem e qualificado;
 Desde a última avaliação do ciclo de estudos, vários docentes concluíram os seus doutoramentos e obtiveram o título de especialista. Um dos docentes

concluiu o seu o grau de doutoramento em Turismo na Universidade de Aveiro.
 77% dos docentes encontra-se em regime de tempo integral, sendo todos eles detentores do grau de doutor;

 Em termos mais gerais, existe 63% de docente em tempo integral possuem título de doutor/especialista;
 Grande parte do corpo docente está associado a centros de investigação reconhecidos pela FCT, designadamente CiTUR, UNIAG, GOVCOPP e CIDI;

 Grande parte dos docentes realiza investigação, publicações e participações em conferências no âmbito das áreas do turismo, marketing e gestão;
 4. Pessoal não docente qualificado e disponível;

 Sistema de avaliação do desempenho de docentes e não docentes implementado, cumprindo com a legislação em vigor;
 5. Estudantes e ambientes de ensino-aprendizagem:

 Grande procura do curso de GAT, assistindo-se a um constante aumento de estudantes que ingressam no curso como primeira opção; 
 Proximidade entre estudantes e docentes no contexto de acompanhamento e disponibilidade. Este item insere-se também no Plano Estratégico do IPCA 2021

(p.23);

 
8.1.1. Strengths 

1. Cycle of studies and partnerships:
 The multidisciplinarity of the CU’s allows a more transversal learning, in particular regarding the complementarity of the tourism, marketing and management

areas;
 The restructuring of the course was based on harmonization of of UC's in each semester;

 The reformulation of the course has been properly implemented and well received by both students and teachers;
 Relevance given to the empirical component of the various CU's;

 Conducting study visits, both at the course management level (BTL), as well as in several CU's;
 Participation in Portugal Future Hotelliers Summit, with IPCA students winning three of the last four editions,

 one of them representing the national team at the École Hotélière de Lausanne in Switzerland;
 Internship in national and international entities (Spain, Cambodia, among other examples);

 International mobility programs, both in incoming and outgoing;
 Gradual increase of partnerships with external entities.

 These three (3) last items also allow to achieve the III Strategic Axis (Training and Education) of the IPCA, specifically, objective 12, i.e. increase employability
levels (IPCA Strategic Plan 2021, page 27);

 The existence of a master’s degree in management allowing the continuity of the studies in the area;
 Facilities and equipment:

 Campus accessibility has been greatly improved, in particular through the new connection to the main circular access to the IPCA and the new pedestrian
access to the center of the city;

 Modern rooms equipped with audiovisual resources, interactive whiteboards;
 Adequate facilities and common spaces (canteen, bar, library, study rooms);

 Direct transport between the main region of residence of the students and the Campus;
  

2. Teaching and non-teaching staff:
 Young and qualified teaching staff;
 Since last evaluation of the cycle of studies, several professors have completed their doctorates and obtained the title of specialist. One of the professors

concluded his PhD in Tourism at the University of Aveiro.
 77% of the teachers are full-time, all of them holding the PhD;

 More generally, 63% of full-time faculty hold a doctoral / specialist degree;
 A large part of the teaching staff is associated with research centers recognized by the FCT, namely CiTUR, UNIAG, GOVCOPP, and CIDI;

 Most teachers carry out research, publications and participation in conferences in the field of Tourism;
  

3. Qualified and available non-teaching staff;
 Performance evaluation system for teachers and non-teachers implemented, in compliance with current legislation;

  
4. Students and teaching-learning environments:

 Big demand of the GAT course, corresponding to a steady increase of students entering the course as a first optio; 
 Proximity between students and teachers in the context of monitoring and availability. This item is also included in the Strategic Plan of the IPCA 2021 (p.23);

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. Ciclo de estudos e parcerias:
 a) O período de estágio coincide com a frequência de UC's do 3º ano e 2º semestre, dificultando a dedicação exclusiva dos estudantes ao mesmo, neste sentido,

evidencia-se a necessidade de uma articulação do funcionamento das mesmas de modo antecipado, permitindo a inexistência de um período letivo durante o
período de estágio; 

 b) Apesar de se registar um aumento de parcerias e de redes de cooperação, reconhece-se a necessidade de um reforço destes acordos nos próximos anos; 
 
2. Instalações e equipamentos:

 a) Instalações e equipamentos da ESHT de carácter provisório;
  

3. Pessoal docente e não docente: 
 a) Necessidade de incrementar os níveis de mobilidade do pessoal docente e não docente.

 
8.1.2. Weaknesses 

1. Cycle of studies and partnerships:
 a) The period of internship coincides with the frequency of UC's of the 3rd year and the second semester, making it difficult for the student to dedicate himself

exclusively to the same, in this sense, it is evident the need for an articulation of their functioning in an anticipated way, allowing the inexistence of a during the
whole stage stage;

 b) Although there has been an increase in partnerships and cooperation networks, it is recognized that these agreements need to be strengthened in the coming
years;
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2. Facilities and equipment:
 a) The facilities and equipment of provisional ESHT;

  
3. Teaching and non-teaching staff:

 a) Mobility levels of teachers and non-teachers could be higher.

 
8.1.3. Oportunidades 

a) A empregabilidade no setor turístico apresenta valores interessantes, pelo que é importante uma cada vez maior proximidade com o tecido empresarial;
 b) O número de congressos científicos na área do turismo é cada vez maior, pelo que aumentar o número de visitas a Congressos/Conferências permitirá aos

estudantes apreenderem novos conceitos e práticas no setor (Plano Estratégico do IPCA 2021, Eixo V, Interação com a sociedade)
 c) Continuar a promover a internacionalização, quer através de programas de mobilidade, quer através de um incremento de parcerias nas investigações

desenvolvidas pelo corpo docente;
 d) Dada a abrangência do ciclo de estudos, surgem oportunidades de criação de de cursos segundo ciclo e pós-graduação, como seja Mestrado em Gestão

Hoteleira, Mestrado em Marketing Turístico, entre outros; 
 e) A integração dos docentes do ciclo de estudos em centros de investigação na área de Turismo (CiTUR, GOVCOPP; CIDI) reconhecidos pela FCT abre

oportunidade para um aumento e melhoria significativos da investigação aplicada; 
 f) A nova Escola Superior de Hotelaria e Turismo, baseada no conceito de uma Escola Hotel, trará um conjunto de benefícios no contexto da aprendizagem no

âmbito do modelo de ensino "learning by doing", permitindo alargar quer o seu âmbito de actuação quer o seu âmbito geográfico, uma vez que a mesma surge
em resposta às necessidades de formação qualificada e inovadora para as áreas da restauração e hotelaria de toda a região, reforçando assim o desígnio
estratégico que visa ministrar formação nos concelhos do Quadrilátero Urbano (Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão).

 
8.1.3. Opportunities 

a) Employability in the tourism sector has interesting values, so it is important to be closer to the business fabric;
 b) The number of scientific congresses in the area of tourism is increasing, so increasing the number of visits to Congresses / Conferences will allow students to

learn new concepts and practices in the sector (Strategic Plan IPCA 2021, Axis V, Interaction with society);
 c) Continuing to promote internationalization, both through mobility programs and through increased partnerships in faculty research;

 d) Given the scope of the study cycle, there are opportunities for the creation of second cycle and postgraduate courses, such as a Master's Degree in Hotel
Management, a Masters in Tourism Marketing, among others;

 e) The integration of the teachers of the study cycle into research centers in the area of Tourism (CiTUR, GOVCOPP; CIDI) recognized by the FCT opens the door
to a significant increase and improvement of applied research;

 f) The new School of Hospitality and Tourism, based on the concept of a Hotel School, will bring a number of benefits in the context of learning through the
model of learning by doing, allowing to extend both its scope of action and its geographical scope, since (Barcelos, Braga, Guimarães and Famalicão). The
purpose of this project is to provide training in the municipalities of the Quadrilátero Urbano (Barcelos, Braga, Guimarães and Famalicão), in order to meet the
needs of qualified and innovative training in catering and hospitality areas throughout the region.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

a) O facto de a estrutura do curso ter sofrido alterações recentemente não permite ainda aferir os efeitos nos respetivos diplomados;
 b) Devido a restrições orçamentais, existe a necessidade de partilha de pessoal não docente entre a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Hotelaria

e Turismo;
 c) Embora o país se encontra em situação de retoma económica, sentem-se ainda dificuldade financeiras que não permitem aumentar a adesão a programas de

mobilidade internacional por parte de estudantes;
 d) Ausência de Agências de Desenvolvimento do Turismo na Região, como acontece com a ATL e ATP respetivamente em Lisboa e no Porto, enquanto

estruturas associativas de dinamização da oferta turística;
 e) Ausência da dimensão turística nos principais eventos realizados nos municípios da região;

 f) Ausência de estudos locais e regionais que visem o desenvolvimento das atividades turísticas, tornando mais difícil que os estudantes participem em projetos
reais;

 g) Outras IES apresentam mais ofertas formativas ao nível de continuidade de estudos, designadamente ao nível do 2º ciclo (mestrado);
 h) Mudanças sistemáticas dos modelos de negócio e tecnologias aplicadas ao turismo que exigem uma constante adaptação dos conteúdos programáticos.

 
8.1.4. Threats 

a) The fact that the structure of the course has undergone changes recently does not yet allow the effects to be measured in the respective graduates;
 b) Due to budgetary constraints, there is a need to share non-teaching staff between the School of Management and the School of Hospitality and Tourism;

 c) Although the country is in a situation of economic recovery, there are still financial difficulties that cannot increase student participation in international
mobility programs;

 d) Absence of Tourism Development Agencies in the Region, as is the case with ATL and ATP respectively in Lisbon and Oporto, as associative structures to
stimulate tourism;

 e) Absence of the tourist dimension in the main events held in the municipalities of the region;
 f) Lack of local and regional studies aiming at developing tourism activities, that makes it more difficult for students to participate in real projects;

 g) Other Institutions of Higher Education present more training offers at the level of continuity of studies, namely at the 2nd cycle level (master's degree);
 h) Systematic changes of business models and technologies applied to tourism that require a constant adaptation of the programmatic contents.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
a) Articular o funcionamento das UC's do 3º ano 2º semestre de modo a proporcionando o desfasamento no tempo entre o período letivo e o funcionamento do
período de estágio, permitindo a dedicação exclusiva dos estudantes durante a realização do estágio; 

  
b) No âmbito do plano estratégico da ESHT e em articulação com o Gabinete de Relações Internacionais do IPCA estão a ser desenvolvidos propostas de
protocolos no âmbito de redes nacionais e internacionais, no contexto académico e profissional, tendo em vista o incremento de ligações a redes e parcerias
nas áreas de atuação da ESHT. 

 
8.2.1. Improvement measure 

a) Articulate the operation of the UC's 3rd year 2nd semester in order to provide the time lag between the academic period and the operation of the internship
period, allowing the students to dedicate exclusively during the internship;

  
b) Under the strategic plan of ESHT and in conjunction with the International Relations Office of the IPCA are being

 developed proposals for protocols within the framework of national and international networks in academic and
 professional context, with a view to the increase of links to networks and partnerships in the areas of expertise of

 ESHT.
 

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade alta
 Tempo de implementação: 2019

  
 

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority. 
 Implementation timeline: 2019
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9.1.3. Indicadores de implementação 

a) Calendário escolar do segundo semestre do terceiro ano ajustado considerando a concentração letiva das unidades curriculares e o desfasamento do período
de estágio. 
 
b) Número de acordos e parcerias estabelecidos.

 
 
9.1.3. Implementation indicators 

a) School calendar the second semester of the third year adjusted considering the letiva concentration of curricular units and the gap of the probationary period.
  

b) Number of agreements and partnerships established.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
No âmbito no plano estratégico institucional em curso prevê-se a instalação definitiva da ESHT em Guimarães no Hotel Escola em 2019;

 
8.2.1. Improvement measure 

Under the current institutional strategic plan foresees the installation of ESHT in Guimarães in final Hotel school in 2019;

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade alta. 
 Tempo de implementação: 2019

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority. 
 Implementation timeline: 2019

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

Instalação definitiva da ESHT.

 
9.1.3. Implementation indicators 

ESHT definitive installations.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Fomentar os níveis de mobilidade dos docentes através de Programas como os IACOBUS e bolsas de Erasmus +;

 
8.2.1. Improvement measure 

Promote the mobility of teachers through programs such as IACOBUS and Erasmus + scholarships;

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade média. 
 Tempo de implementação: 2020

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Hight priority; 
 Implementation timeline: 2020.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

Número de pessoal docentes em Programas como os IACOBUS e bolsas de Erasmus +

 
9.1.3. Implementation indicators 

Number of teaching staff in Programs such as IACOBUS and Erasmus +.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Após a conclusão de um primeiro ciclo de funcionamento do curso, foi implementada uma restruturação do curso. Na sequência da autoavaliação em curso,
foram identificadas necessidades de realização de pequenos ajustes, fundamentalmente: 

  
i) alteração/troca entre semestre de duas unidades curriculares no plano de estudos de modo a permitir a maior proximidade e sequência entre unidades
curriculares com plano de estudos complementares, concretamente as unidades curriculares de Fundamentos de Finanças Empresariais e Projetos e Incentivos
em Turismo; 

  
ii) nova designação da UC para “Responsabilidade Social em Turismo” de modo a enfatizar a especificidade do programa, ajustando às alterações de mercado e
ao contexto das atividades turísticas. Concretamente a unidade curricular de Responsabilidade Social e Turismo Acessível altera a sua designação para
Responsabilidade Social em Turismo. A unidade curricular mantém parte do seu conteúdo programática e o seu objetivo no âmbito disciplinar, apenas integra
outras formas de desenvolvimento do turismo para além do Turismo Acessível, nomeadamente Sustentável, sendo a temática ajustável às tendências e desafios
em vigor. 
 
 
Na sequência da criação da Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT), autonomizou-se a área disciplinar de Turismo e Marketing que integrava o
departamento de Gestão da Escola Superior de Gestão. A criação do departamento de Turismo e Marketing na ESHT passou a integrar as seguintes áreas
disciplinares:

 - Marketing e Estratégia;
 - Gestão, Organização e Planeamento do Turismo;

 - Ética, Comunicação, Línguas e Humanidades para a Gestão;
  

A Escola Superior de Gestão procedeu a uma reestruturação dos seus departamentos e, consequentemente, a uma nova organização científico-pedagógica que
resultou na criação de mais áreas disciplinares por departamento e, nalguns casos, na criação de subáreas disciplinares das mesmas. Esta reorganização
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científico-pedagógica ocorreu, também, na Escola Superior de Tecnologia.
  

Na sequência destas alterações, considerou-se pertinente, no âmbito deste processo de autoavaliação, apresentar o plano de estudos da licenciatura em Gestão
de Atividades Turísticas de acordo com esta nova organização científico-pedagógica. No entanto, dada a extensa lista de áreas disciplinares, para simplificação
da estrutura curricular, nas áreas científicas foram considerados os vários Departamentos em que as unidades curriculares estão integradas. 

  
 
 

 
9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 

After the completion of the first cycle of the course was implemented a restructuring of course. Following the ongoing self-assessment, identified needs of minor
adjustments, basically: 

  
i) change/exchange between two semester courses in the curriculum in order to allow for the greater proximity and sequence between course units with
complementary studies plan, specifically the curricular units of fundamentals of corporate finance and projects and incentives to tourism;

  
II) new designation of UC to "Social responsibility in tourism" in order to emphasize the special nature of the program, adjusting to market changes and to the
context of tourist activities. Specifically the curricular unit of Social responsibility and accessible tourism changes to your designation to Social responsibility in
tourism. The curricular Unit maintains part of your programmatic content and its goal under discipline, only integrates other forms of tourism development in
addition to accessible tourism, in particular, the thematic Sustainable trends and adjustable challenges in place.

  
Due to the creation of the School of Hospitality and Tourism (ESHT), the area of Tourism and Marketing, which was previously part of the Management
Department of the School of Management, became autonomous. The creation of the Department of Tourism and Marketing at ESHT integrates the following
disciplinary areas:

 - Marketing and Strategy;
 - Tourism Management, Organization and Planning;

 - Ethics, Communication, Languages and Humanities for Management;
  

The School of Management reorganized its departments and, consequently, a new scientific-pedagogical organization that resulted in the creation of more
disciplinary areas by department and, in some cases, the creation of disciplinary subareas of the same. This scientific-pedagogical reorganization took place,
also, in the Superior School of Technology.

  
As a result of these changes, it was considered pertinent, in the scope of this self-assessment process, to present the study plan of the degree in Tourism
Management according to this new scientific-pedagogical organization. However, given the extensive list of disciplinary areas, to simplify the curricular
structure, in the scientific areas were considered the several Departments in which the curricular units are integrated.

  

 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2.

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Turismo e Marketing TM 96 0
Direito D 6 0
Ciências C 6 0
Gestão G 42 0
Contabilidade e Fiscalidade CF 12 0
Turismo e Marketing/Contabilidade e Fiscalidade/Direito TM/CF/D 0 18
(6 Items)  162 18

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos - - 1º ano/1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/1st semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Economia do Turismo G Semestral 168 TP:60 6
Métodos Estatísticos Aplicados C Semestral 168 TP:60 6
Fundamentos de Gestão G Semestral 168 TP:60 6
Fundamentos de Turismo G Semestral 168 TP:60 6
Inglês para Turismo I TM Semestral 168 TP:60 6
(5 Items)       
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9.3. Novo Plano de estudos - - 1º ano/ 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/ 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/ 2nd semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Etnografia e Gastronomia
Portuguesa TM Semestral 168 TP:60 6

Direito do Turismo e do Consumo D Semestral 168 TP:60 6
Análise de Mercados Turísticos TM Semestral 168 TP:60 6
Desenvolvimento de Produtos
Turísticos TM Semestral 168 TP:60 6

Inglês para Turismo II TM Semestral 168 TP:60 6
(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - - 2º ano/ 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/ 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year/ 1st semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Planeamento e Gestão de Destinos
Turísticos TM Semestral 168 TP:60 6

Património Cultural TM Semestral 168 TP:60 6
Gestão de Alojamentos e Empreendimentos
Turísticos TM Semestral 168 TP:60 6

Noções de Contabilidade e Relato
Financeiro CF Semestral 168 TP:60 6

Opção 1 TM/CF/D Semestral 168 TP:60 6
(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - - 2º ano/ 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/ 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year/ 2nd semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Fundamentos de Finanças
Empresariais G Semestral 168 TP:60 6

Marketing Turístico TM Semestral 168 TP:60 6
Contabilidade de Custos Aplicada CF Semestral 168 TP:60 6
Práticas de Agências e Operadores
Turísticos TM Semestral 168 TP:60 6

Opção 2 TM/CF/D Semestral 168 TP:60 6
(5 Items)       
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9.3. Novo Plano de estudos - - 3º ano/1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano/1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year/ 1st semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projetos e Incentivos em Turismo TM Semestral 168 TP:60 6
Comportamento do Consumidor TM Semestral 168 TP:60 6
Animação Turística e Gestão de
Eventos TM Semestral 168 TP:60 6

Itinerários Turísticos (nacionais e
internacionais) TM Semestral 168 TP:60 6

Opção 3 TM/CF/D Semestral 168 TP:60 6
(5 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - - 3º ano/ 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano/ 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year/2nd semester

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Gestão das Instituições Sociais e
Culturais G Semestral 168 TP:60 6

Gestão de Recursos Humanos G Semestral 168 TP:60 6
Responsabilidade Social em
Turismo TM Semestral 168 TP:60 6

Estágio/Projeto Profissional TM/G Semestral 336 E/PL: 180; S:20 12
(4 Items)       

9.3. Novo Plano de estudos - -

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Francês I TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 1
Alemão I TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 1
Espanhol I TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 1
Francês II TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 2
Alemão II TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 2
Espanhol II TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 2
Técnicas de Guia em Turismo TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 3
Protocolo e Relações Públicas TM Semestral 168 TP:60 6 Opção 3
Auditoria e Fiscalidade em Turismo CF Semestral 168 TP:60 6 Opção 3
Direito das Relações Laborais D Semestral 168 TP:60 6 Opção 3
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(10 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
9.4.5. Syllabus:

 <no answer>

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 <sem resposta>

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 <no answer>

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 <sem resposta>

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 <no answer>

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>

 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


